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  ة ـــة التونسيـالجمهوري 
  العلمي  وزارة التعليم العايل والبحث

  والنانوتكنولوجيا  مركز البحث يف امليكرو إلكرتونيك 

  للمعلومة لجنة النفاذ 

  

  

  

 2020لسنة  لثثاالثاليث التقرير ال

  حول النفاذ للمعلومة
  

  

  

  

  

  سمري الغرياين املكلف بالنفاذ إىل املعلومة

  منى املستريي  نائب املكلف بالنفاذ إىل املعلومة 
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I. تقديم عام 
املتابعة املستمرة ملدى    يف إطاريأيت    2020لسنة    لث ثا هذا التقرير الخاص بالثالثية ال

يف   والنانوتكنولوجيا  امليكروإلكرتونيك  يف  البحث  مركز  خطة  تطبيق  تكريس تقدم 

واملؤرخ   2016لسنة    22كام ينص عليه القانون األسايس عدد    حق النفاذ إىل املعلومة

  . 2016مارس  24يف 

II. الواردة:  ملعلومةمعطيات حول مطالب النفاذ إىل ا 
  . 2020لسنة   الثالثةالثالثية يف  ملعلومةا إىل نفاذلل لبااملركز مطعىل رد مل ي

III.  ملعلومةإىل ا النفاذ خطة تكريس حق : 
الجدول التايل جميع األنشطة التي تم إقرتاحها من قبل املكلف بالنفاذ ونائبه   ميثل 

    تقدم إنجازها. ىومد تكريس حق النفاذ للمعلومةخطة  لتطبيق

اإلنجاز تقدم  األهداف  األنشطة 

2019تم اإلنجاز يف سنة   
وضع دليل إجراءات عميل حول مسار تلقي مطالب النفاذ  

 والرد عليها 

.وضع نظام ناجع لتلقي 1
 مطالب النفاذ والرد عليها 

ويف إنتظار   للكتابة العامة تم إقرتاح تشكيل لجنة
  إصدار مقرر اإلحداث

النفاذ إىل املعلومةإحداث لجنة إستشارية حول الحق يف   

إلدارة ل 2020سبتمرب  16تم تقديم مقرتح بتاريخ  
وتم النظر فيها وتقديم مقرتح ملراجعة قامئة   العامة

املعطيات املطلوبة بخصوص النرش التلقايئ 
للمعلومة من قبل مصالح اإلدارية للمركز مع ما  
 يتامىش وخصوصيات املركز وهي بصدد املراجعة.

لحث املصالح اإلدارية عىل تسهيل   ةخليدا مذكرةإصدار 
 مهمة املكلف بالنفاذ

تم إقرتاح دورة تكوينية يف مجال الترصف يف الوثائق 
لعدم مل يتم املصادقة عليها من اإلدارة واألرشيف 

   املاليةتوفر املوارد 
حول النفاذ إىل املعلومة دورة تكوينية  برمجة  

. إعداد مخطط تكويني حول 2
 النفاذ إىل املعلومة

 يف إنتظار صدور املذكرة الداخلية للمصالح اإلدارية
إجتامع مبختلف إطارات املركز إلعداد وتحيني  برمجة 

املعطيات التي يجب عىل املركز ان يقوم بنرشها بصفة 
 تلقائية

. تحسيس مختلف اإلطارات  3
اإلدارية حول قانون النفاذ إىل 

 املعلومة 

الرضورية الخاصة بالنرش   تجميع املعطياتيف إنتظار 
 التلقايئ  

فيام يتعلق بواجب النرش التلقايئ  تحيني موقع الواب  
. إعداد إجراءات وآجال لتطوير  4

وتحيني موقع الواب فيام يتعلق 
 بواجب النرش التلقايئ

تم برمجة تطوير موقع الواب ضمن برنامج الجودة  
وبصدد املصادقة عىل الربنامجالخاص باملركز   

 ضبط آجال إلنجاز موقع الواب تفاعيل خاص باملركز  
. إحداث موقع واب تفاعيل 5

 خاص باملركز  
إنجاز تكوين يف املجال لعدم توفر املركز  يف إنتظار

عىل إطارات ذات إختصاص يف مجال األرشيف  
 وتصنيف الوثائق اإلدارية

ضبط أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف الوثائق 
 اإلدارية

. وضع إجراءات يف مجال 6
 الترصف يف الوثائق واألرشيف
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IV.  مة معطيات حول إلتزام املركز بالنرش التلقايئ للمعلو 

  


